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Jegyzőkönyv
Készült: 2014. február 12-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7
képviselőből 5 jelen van. A polgármester jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Gál Vilmosné jegyzőt, melyet a testület
egyhangúlag elfogad.
A polgármester a meghívótól eltérően az alábbiak szerint tesz javaslatot a napirendre, melyet a testület
egyhangúlag, az alábbiak szerint hagy jóvá:
Napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről
Előadó: polgármester
2. A szeremlei önszerveződő közösségek beszámolóinak megvitatása
Előadó: polgármester
3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetése - rendelet
Előadó: polgármester
4. Szeremle község nemzeti vagyonáról szóló rendeletének felülvizsgálata - rendelet
Előadó: polgármester
5. A Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
Előadó: polgármester
6. Egyéb ügyek
7. Szociális ügyek – zárt ülés
1. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a lejárt határidejű határozatokról szóló írásos beszámolóra, melyet a képviselők kézhez
kaptak, kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
A polgármester a két ülés között történt eseményekről beszámolva elmondja, hogy az Asszonybál megtartásra
került, rendben lezajlott, köszöni az Asszonyklub szervezési munkáját, a Polgárőrség és kmb-s rendőr közrendet
biztosító munkáját. A polgármester elmondja, hogy két héttel ezelőtt azért volt ülés, mert a rendezési terv nem
készült el decemberben és ennek súlyos következményei vannak. A mai napon a szegedi főépítésszel volt
megbeszélése, ahol kiderült, hogy egy teljesen új eljárásrend szerint kell elkészíteni a tervet, de még az idén
kivitelezhetőnek tartják. Felvettük a kapcsolatot egy új tervezővel, aki azt ígérte, hogy holnap ő is egyeztet a
főépítészekkel és ennek megfelelően elküldi árajánlatát. A szakhatóságokat és a környékbeli településeket a
rendezési terv újra elindításáról tájékoztatni fogjuk és a partnerségbe bevonandókat is.
A napirendhez egyéb hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
31/2014.(II.12.)önkormányzati határozat-tervezet
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról valamint a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
A testület további vita és hozzászólás nélkül, 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
31/2014.(II.12.)önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról valamint a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolóját jóváhagyja.
2. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a munkaterv olyan jellegű módosítására, mely szerint az egyesületi beszámolók
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megvitatására a költségvetés elfogadása előtt kerüljön sor, elmondja, hogy az egyesületi beszámolók a képviselők
részére megküldésre kerültek, így kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. A polgármester
elmondja, hogy természetesen amennyiben a jelenlévő egyesületi vezetők szóban ki kívánják egészíteni
beszámolójukat, akkor erre van lehetőség. A polgármester megköszöni a jelenlévő vezetők éves munkáját ahhoz,
hogy ezek a közösségek működni tudjanak, mert nélkülük a helyi közösség sokkal szegényebb lenne.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Szeretne a sportegyesülettől egy kicsit részletesebb tájékoztatást kapni, hány fővel
működik az egyesület, stb?
Melnik János sportköri elnök: Az egyesület 60 fővel működik, az U16-os korosztály most pihentetve van, mert
nincs pálya, ők most Bajára járnak. 4 hete kezdték meg a felkészülési munkát. Nem tudják használni a pályát
illetve az öltözőt, ezért most Baján vannak az edzések, és ott lesznek a meccsek is. Az egyesület sokat
pályázik és a tavalyi évben elég sokat nyertek is. Az MLSZ pályázatán 5,6millió forintot nyertek, a pályára
1,5millió forintot sikerült kapni. Az utánpótlás csapat talán bajnok is lehet, a felnőtt csapat a 9. helyen van a
16 csapatos bajnokságban.
Kisné Kovács Zsuzsann képviselő: A Néptánccsoport beszámolójából kimaradt, hogy 3 milliós pályázatot adtak be
100%-os támogatottságú, de utófinanszírozású, így sikeres esetén szeretné kérni az önkormányzat segítségét
a finanszírozásban. A terveik szerint március 22-én lesz egy nagy műsora a tánccsoportnak, melyre
szeretettel hívnak mindenkit.
Varga György polgármester: Természetesen minden segítséget meg fog kapni a csoport ahhoz, hogy sikeres legyen
a pályázata. Ugyanez vonatkozik egyébként minden helyi szervezetre.
A napirendhez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
32/2014.(II.12.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi helyi önszerveződő közösségek 2013. évi
szakmai és pénzügyi beszámolóját megismerte, az abban foglaltakkal egyetért:
Dunagyöngye Sportkör
Szeremlei Néptánccsoport
Szeremlei Polgárőr Egyesület
Szeremlei Nyugdíjas Asszonyklub
Az önszerveződő közösségek 2014. évi pénzügyi támogatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletében dönt.
Felelős. polgármester
Határidő: költségvetés – azonnal, egyéb - folyamatos
A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi normatív határozatot hozza:
32/2014.(II.12.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi helyi önszerveződő közösségek 2013. évi
szakmai és pénzügyi beszámolóját megismerte, az abban foglaltakkal egyetért:
 Dunagyöngye Sportkör
 Szeremlei Néptánccsoport
 Szeremlei Polgárőr Egyesület
 Szeremlei Nyugdíjas Asszonyklub
 Szeremlei Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Az önszerveződő közösségek 2014. évi pénzügyi támogatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletében
dönt.
Felelős. polgármester
Határidő: költségvetés – azonnal, egyéb - folyamatos
3. napirendi pont
A polgármester az önkormányzat 2014. évi költségvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy a mellékelt írásos
előterjesztés szerint az önkormányzatnak sikerült a jogszabályi előírásoknak megfelelően működési hiány nélkül
megtervezni költségvetését, sőt valamennyi tartalékkal is számolhatunk.
A polgármester az önkormányzat 2014. évi költségvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy a költségvetés
előkészítése miatt szükséges a bérleti díjakról is dönteni. Az emelés az infláció mértékéhez szokott igazodni, ami a
KSH adatszolgáltatása szerint 1,7%. Mivel ez olyan csekély összeget jelent, javasolja, hogy az emeléstől tekintsen
el a testület ebben az évben. Ehhez kapcsolódóan a polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a körzeti megbízott
jelezte, hogy a szolgálati lakásra nem tart igényt.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.

2

A testület a javaslattal egyhangúlag egyetért, a bérleti díjak tekintetében nem kíván újabb határozatot hozni.
Megérkezik Erős István képviselő, így a testület létszáma 6 főre változik.
A polgármester hivatkozva a háziorvos előző ülésen ismertetett, az Egészségház állapotának javítására vonatkozó
kérelmére, javasolja, hogy a kérelemben foglaltak ütemezett megvalósítására 2014-ben 500ezer ft-t fordítson az
önkormányzat a szükséges javítási, karbantartási munkákra. A polgármester kéri a megjelenteket, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat. Elmondja, hogy természetesen amennyiben pályázati forrás bevonására lesz
lehetőség, azt is megpróbálja majd kihasználni az önkormányzat.
Dr. Tolnay Zsuzsanna háziorvos: A jelenlegi állapotok kívánni valókat hagynak maguk után. A kérelemben
foglaltak megfelelnek az ÁNTSZ szerinti minimum feltételeknek, semmi luxus nem szerepelt a kérelmében,
ezekre szükség van. Például a nyílászárókat nem lehet bezárni, emiatt nagyon hideg van.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Megítélése szerint ami a kérelemben szerepel 2-3millióba kerülne. Ennyit nem tud
az önkormányzat bevállalni. Ha nincs pályázat, akkor ez az összeg csak tűzoltásra lesz elég.
Varga György polgármester: Úgy gondolja, hogy ez az összeg elég lesz az indulásra, de valóban nem tud az
önkormányzat ehhez a feladathoz több pénzt rendelni.
A polgármester javaslatához egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet
bocsátja szavazásra:
33/2014.(II.12.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Tolnay Zsuzsanna háziorvos az Egészségház
felújítására vonatkozó kérelmének részben helyt ad és 2014. évi költségvetése terhére 500.000,- ft összeget határoz
meg erre a célra.
A testület felkéri a polgármestert, hogy egyeztessen a háziorvossal az elvégzendő feladatok sorrendjéről és
ütemezéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014.12.31.
A testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
33/2014.(II.12.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Tolnay Zsuzsanna háziorvos az Egészségház
felújítására vonatkozó kérelmének részben helyt ad és 2014. évi költségvetése terhére 500.000,- ft összeget
határoz meg erre a célra.
A testület felkéri a polgármestert, hogy egyeztessen a háziorvossal az elvégzendő feladatok sorrendjéről és
ütemezéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014.12.31.
A polgármester a költségvetés előkészítéseként javasolja, hogy a szeremlei körzeti megbízott számára havi 10ezer
ft értékben vásároljon az önkormányzat benzinkártyát. A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné alpolgármester: A kmb-s rendőr eddig azt a támogatást kapta a településtől, hogy nem kellett
bérleti díjat fizetnie az általa használt ingatlanért, ami értékben ennél több volt, ezért inkább 15ezer ft-t
javasol.
Varga György polgármester: Egyenlőre szerinte legyen 10ezer ft havonta a benzinkártyára utalva, a későbbiekben
majd el lehet ettől térni.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
34/2014.(II,12.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeremlei körzeti megbízott munkájának
elősegítése érdekében havi 10.000,- ft értékben benzinkártyát vásárol.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A polgármester ezt követően az előterjesztés szerinti un. stabilitási határozat-tervezetet bocsátja szavazásra, melyet
a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint hagy jóvá:
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35/2014.(II.12.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A.§-ában foglaltaknak eleget téve a Stabilitási törvény 45.§(1)bekezdésének a) pontja szerinti
saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3.§(1)bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint
határozza meg:

2014.év
Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa
2014.év
A) Saját bevétel:
helyi adók
kamat
egyéb sajátos folyó
B) Rövid lej. kötelezettség
rövid.lej.hitel visszafiz.
C) Hitel felvételi korlát:( A-B)*50%
D) Nincs szükség kormányzati
hozzájárulásra C*20%

2015.év

2016.év

2017.év

25 850
23 470
450
1 930
1 766
1 766

25 990
23 600
400
1 990
0

26 250
23 850
350
2 050
0

26 420
24 015
325
2 080
0

12 042

12 995

13 125

13 210

2 408

2 599

2 625

2 642

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az éves költségvetés készítése során az adósságot
keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát, mint hitelfelvételi korlátot vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A 2014. évi költségvetést előkészítő határozatok meghozatalát követően a polgármester az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről elmondja, hogy az előterjesztés kiterjedt a hivatalra, az óvodára és az önkormányzatra, és a
mindezeket együtt és összevontan tartalmazó konszolidált mérleg is bemutatásra került. Ebből látható, hogy a
hivatali létszám alakítása is megtörténik, de még így is kevesebb a hozzájárulás (1.032ezer ft) mint a koncepcióban
vagy a 2013. évben. Ennek oka, hogy a bevételek várhatóan magasabbak lesznek és a bértömeg is jóval kevesebb a
tavalyinál. Ezen kívül a tervek szerint lesz még egy fő közfoglalkoztatott. Az óvodánál rosszabbul alakul a helyzet,
mert korábban a finanszírozás lefedte az intézményt, most pedig nem. Ennek oka egy törvényi változás, mert a 8
órát el nem érő gyerekekre nem adja meg azt a támogatást, mint korábban, így a tervezett fenntartói hozzájárulás
973ezer ft. Az előterjesztésben is szerepel, hogy az országgyűlési képviselőnek jeleztük ezt a kistelepüléseket
hátrányosan érintő problémát. Az egyesületi támogatások ugyanazok maradtak, mint a tavalyi évben. A tervezett
felújítások és beruházások külön kimutatásra kerültek a testület számára, ezeknél olyan célok kerültek
meghatározásra, amelyek kiadásokat takaríthatnak meg vagy szebbé tehetik a települést. A beruházások között a
tanyás pályázaton nyert eszközbeszerzés szerepel még illetve a rendezési terv költsége került még betervezésre, de
ez utóbbinak összege még változik, különösen mert a digitális térképet is meg kell vásárolni, ami milliós
nagyságrendű, tehát ennek ismeretében majd módosítani kell a költségvetést.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné alpolgármester: A temetőt rendbe kellene tenni, ezért javasolja, hogy a szeremlei temetőt használó
cégektől kérjünk használati díjat a ravatalozóért. A másik, hogy soknak tartja a 2,2milliós sportköri
támogatást. A harmadik kérdése, hogy gravírozógépre miért van szükség?
Melnik János sportegyesületi elnök: Az egyesület 1,6millió forintnál kevesebb támogatásból nem tud működni.
Gál Vilmosné jegyző: Az 1,6millió forintot meghaladó összeg a tavalyi pályázatnak az önrésze, melyről a testület
akkor döntést hozott, de nem került a tavalyi évben átutalásra.
Varga György polgármester: A gravírozógéppel a tájékoztató táblákat meg lehetne oldani és közcélú mintaprogram
pályázattal együtt adnánk be.
Az előterjesztéshez egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester ezt követően az előterjesztéssel megegyező
tartalommal szavazásra bocsátja az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletet, melyet a testület 6
igen szavazattal 0 ellenében az alábbiak szerint hagy jóvá:

1/2014.(III.1.)önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)
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4. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, Szeremle község nemzeti vagyonáról szóló
rendelet felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztésre és rendelet-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

2/2014.(II.17.)önkormányzati rendelet
Szeremle község nemzeti vagyonáról
(a rendelet teljes szövegét lsd. jkv. melléklete)

5. napirendi pont
A polgármester hivatkozva a meghívó mellékleteként megküldött, a roma nemzetiségi önkormányzattal kötött
megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztésre és határozat-tervezetre, kéri a testületi tagokat, tegyék
meg észrevételeiket, javaslataikat.
A napirendhez észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
36/2014.(II.12.)önkormányzati határozat
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti, a
Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80.§-a szerinti együttműködési megállapodást.
A testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: elnök
Határidő: 2014. február 15.
6. napirendi pont
A polgármester elmondja, hogy a tavalyi évben is sikertelenül pályázott az önkormányzat térfigyelő
kamerarendszerre, így javasolja, hogy saját erőből, részben havidíjas finanszírozással egy kevesebb, csak 3
megfigyelőpontos rendszer kerüljön kiépítésre, a meghívó mellékletében megküldött árajánlat szerint. A
polgármester elmondja, hogy a közbiztonság sajnos változó, ahhoz, hogy ebben előre tudjunk lépni, ebben ez a
rendszer jó lenne és lehet visszatartó ereje. A komplett megoldásban több megfigyelőpont szerepel, azonban erre
kizárólag önerőből nincs lehetőség. Az összességében 5,5milliós saját erős beruházásként szerepel évente 11,2milliós kiadást jelentene. Ebben benne van a felügyelet, karbantartás és pótlás is. A polgármester kéri a testületi
tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Makk Zoltán kmb-s: A két rendszámfelismerőt nem lehetne térfigyelőre becserélni? Jelenleg ez az átutazásos
bűnözés nem jellemző. Javasolja, hogy inkább legyen több térfigyelő és egy rendszámfelismerő Baja felé.
Szerinte nagyobb szükség van térfigyelőre. Inkább helyi elkövetők vannak.
Varga György polgármester: Nem kell dönteni a tartalomról csak az elvről.
Csuka Lászlóné alpolgármester: Ki figyeli ezt a rendszert?
Makk Zoltán kmb-s: Nem ül mellette senki, ha valami gond van, egy hétre visszanézhető?
Varga György polgármester: Ilyenekről még nem esett szó, de beköthető a bajai kapitányságra és ezért külön nem
is kell fizetni. Úgy gondolja, hogy a pontos technikai, műszaki megvalósítás ismeretében kerülne sor a
megvalósításra. Valamit lépni kell ebben a kérdésben, mert nagyon sok lopás, betörés van a településen
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
37/2014.(II.12.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a WBS Rendszerház Kft. térfigyelő-rendszer kiépítésére
vonatkozó ajánlatát megismerte. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének terhére 635.000,- ft, és 48 hónapos, áthúzódó kötelezettségvállalással (101.600,- ft/hó) az
ajánlattevővel maximum bruttó 5.511.800 ft értékben szerződést kössön azzal, hogy a konkrét műszaki megvalósítás
még kerüljön leegyeztetésre..
Felelős: polgármester
Határidő: szerződéskötés – 2014.03.15., egyéb - 2017.12.31.
A testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:

5

37/2014.(II.12.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a WBS Rendszerház Kft. térfigyelő-rendszer
kiépítésére vonatkozó ajánlatát megismerte. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzat 2014. évi költségvetésének terhére 635.000,- ft, és 48 hónapos, áthúzódó
kötelezettségvállalással (101.600,- ft/hó) az ajánlattevővel maximum bruttó 5.511.800 ft értékben szerződést
kössön azzal, hogy a konkrét műszaki megvalósítás még kerüljön leegyeztetésre.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződéskötés – 2014.03.15., egyéb - 2017.12.31.
A jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a választási eljárásról szóló törvény szerint az országgyűlési
képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon a települési
önkormányzat képviselő-testület megválasztja a szavazatszámláló bizottság 3 választott tagját és a szükséges számú
póttagokat. A választott tagok személyére a HVI vezetőjeként a jegyző tesz indítványt, az indítványhoz módosító
javaslat nem nyújtható be. Tekintettel arra, hogy Szeremlén két szavazókör van, ennek megfelelően kell javaslatot
tenni. A jegyző elmondja, hogy a bizottsági tagok tekintetében nem kíván változtatni az előző évekhez képest,
minden javasolt személy elfogadja a megbízást amennyiben a testület által megválasztásra kerülnek, és egyik
javasolt személlyel szemben sem áll fenn összeférhetetlenség.
A jegyző az alábbiak szerint ismerteti a határozat-tervezetet:
387/2014.(II.12.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
24.§.(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozza meg az egyes szavazatszámláló
bizottságok tagjait:
001. SZSZB tagjai
1. Tokodi Józsefné
Szeremle, Mező u. 3.
2. Nagy Ferencné
Szeremle, Kinizsi u. 1/B.
3. Kecskés Jánosné
Szeremle, Dózsa Gy. u. 18.
Póttag:
4. Kovács Ferencné
Szeremle, Dózs Gy. u. 51.
5. Matán Andrea
Szeremle, Kossuth u. 10.
002. SZSZB tagjai

1. Bárdosné Ébner Zsuzsanna
2. Orsós Károlyné
3. Végh Jánosné
Póttag:
4. Friedrich Bianka
5. Kecskésné Czilik Rozália

Szeremle, Táncsics u. 3.
Szeremle, Bercsényi u. 9.
Szeremle, Dózsa Gy. u. 16.

6. Soós Teréz póttag

Szeremle, Új sor 6.

Szeremle, Kossuth u. 7.
Szeremle, Ságvári u. 13.

A testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
38/2014.(II.12.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 24.§.(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozza meg az egyes
szavazatszámláló bizottságok tagjait:
001. SZSZB tagjai
1. Tokodi Józsefné
Szeremle, Mező u. 3.
2. Nagy Ferencné
Szeremle, Kinizsi u. 1/B.
3. Kecskés Jánosné
Szeremle, Dózsa Gy. u. 18.
Póttag:
4. Kovács Ferencné
Szeremle, Dózsa Gy. u. 51.
5. Matán Andrea
Szeremle, Kossuth u. 10.
002. SZSZB tagjai

1. Bárdosné Ébner Zsuzsanna
2. Orsós Károlyné
3. Végh Jánosné
Póttag:
4. Friedrich Bianka
5. Kecskésné Czilik Rozália

Szeremle, Táncsics u. 3.
Szeremle, Bercsényi u. 9.
Szeremle, Dózsa Gy. u. 16.
Szeremle, Kossuth u. 7.
Szeremle, Ságvári u. 13.
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6. Soós Teréz póttag

Szeremle, Új sor 6.

A polgármester elmondja, hogy a testület 73/2013.(VII.22.)önkormányzati határozatával létrehozta a Települési
Értéktár Bizottságot, melyről a jogszabályi előírások szerint értesítette a megyei közgyűlés elnökét. A polgármester
elmondja, hogy a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.)Korm.rendelet
3.§-a szerint a jegyző elkészítette az értéktár bizottság működési szabályzatát, melynek jóváhagyása a testület
feladata. A polgármester javasolja a meghívó mellékleteként kiküldött szabályzat jóváhagyását.
A testület a javaslattal egyhangúlag egyetért, a polgármester az előterjesztés szerinti határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra, a testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
39/2014.(II.12.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.)Korm.rendelet 3.§ (1)bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a jelen határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja a Szeremlei Települési Értéktár Bizottság
Működési Szabályzatát.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
1. számú melléklet a 39/2014.(II.12.)önkormányzati határozathoz
A Szeremlei Települési Értéktár Bizottság
Működési Szabályzata
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A bizottság hivatalos megnevezése: Szeremlei Települési Értéktár Bizottság
2. A bizottság székhelye: 6512 Szeremle, Szabadság u. 1.
3. A bizottság létszáma: 3 fő
4. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza.
II. A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm.
rendelet tartalmazza.
III. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény,
valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet,
és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.
2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (minden év februárjában és júliusában) tartja.
3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig (január 31., és július 31.) beszámol
tevékenységéről a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.
4. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell
megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus
úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható.
5. A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a www.szeremle.hu
honlapon keresztül tájékoztathatja.
6. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de kivételes esetben a
napirend szóban is előterjeszthető.
7. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja helyettesíti.
IV. A BIZOTTSÁG ÜLÉSEI
1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte szükséges.
A határozatképességet a bizottság elnöke állapítja meg.
2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a
bizottságnak egyszerű többséggel kell elfogadni.
3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.
4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér
a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a
bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást
tanúsít.
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V. A BIZOTTSÁG DÖNTÉSHOZATALA
1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza.
2. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól.
3. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. Azonos szavazat
esetén az elnök szavazata dönt.
4. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni
feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a “SZTÉB határozata” jelzést.
5. Bizottság nyilvántartást vezet a települési értéktárba felvett valamint a beérkezett, de értéktárba felvételre nem
kerülő javaslatokról.
VI. A BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVE
1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
a) az ülés időpontját és helyét,
b) a jelenlévők nevét,
c) a tárgyalt napirendi pontokat,
d) a tanácskozás lényegét,
e) a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását,
véleményét,
f) a szavazás számszerű eredményét és
g) a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.
2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
a) a tárgyalt írásbeli előterjesztés,
b) az írásban benyújtott kiegészítés,
c) a jelenléti ív.
3. A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal
biztosítja.
VII. A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt
venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő költségek
megtérítésére jogosultak.
VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Ez a szabályzat 2014. február 17. napján lép hatályba.
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívást tett közzé a
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és
gondozásának támogatására. A pályázatban három támogatási cél került kijelölésre: 1. új értékek gyűjtése és azok
helyi és országos értéktárba kerülésének elősegítése, 2. kiállítások/rendezvények szervezése és megvalósítása. 3.
kiadványok megalkotása, szerkesztése, összeállítása, kiadása. Tekintettel arra, hogy a bizottsághoz a hivatkozott
kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti javaslat érkezett arról, hogy a pünkösdi ladikázás mint kulturális
örökség, a szeremlei borsoskalács pedig mint a vendéglátás körébe tartozó ételkészítési eljárás, együtt pedig mint
turisztikai attrakció kerüljön be a helyi értéktárba, a bizottság pedig ezeket az értékeket felvette a helyi értéktárba, a
polgármester javasolja, hogy a 2. célterületre nyújtson be az önkormányzat pályázatot, melynek keretén belül az
idei pünkösdi rendezvényre, valamint a már évek óta gondot jelentő csónakokra is pályázna az önkormányzat. A
polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a pályázat 100%-os támogatottságú és 100%-ban előfinanszírozott. A
polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: A bizottság tagjaként és képviselőként is úgy gondolja, hogy a Pünkösdi
Ladikázás és Borsoskalács fesztivál turisztikai attrakcióként, de önálló kulturális vagy gasztronómiai
örökségként is méltó a helyi értéktárba felvételre és javasolja a pályázat előkészítését.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
40/2014.(II.12.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési
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Minisztérium nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének
és gondozásának támogatására, melynek keretében a „Szeremlei Pünkösdi Ladikázás és Borsoskalács Fesztivál”,
mint települési értéktárba tartozó turisztikai attrakció megvalósítása kerülne benyújtásra.
Felelős: polgármester
Határidő: pályázat benyújtása – 2014.03.10.
A testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
40/2014.(II.12.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a
Vidékfejlesztési Minisztérium nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására, melynek keretében a „Szeremlei
Pünkösdi Ladikázás és Borsoskalács Fesztivál”, mint települési értéktárba tartozó turisztikai attrakció
megvalósítása kerülne benyújtásra.
Felelős: polgármester
Határidő: pályázat benyújtása – 2014.03.10.
A polgármester kéri a testületi tagokat, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Csuka Lászlóné alpolgármester: javasolja, hogy hozzon a testület döntést a falugyűlés időpontjáról, javasolja a
március 5. 17 órát.
A testület a javaslattal egyhangúlag egyetért, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja szavazásra:
41/2014.(II.12.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014. március 5-én 17 órakor a
Művelődési házban falugyűlést tart.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a falugyűlésről a lakosokat helyben szokásos módon értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014.03.05.
A testület 6 igen szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot hozza:
41/2014.(II.12.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014. március 5-én 17 órakor a
Művelődési házban falugyűlést tart.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a falugyűlésről a lakosokat helyben szokásos módon értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014.03.05.
Kisné Kovács Zsuzsanna képviselő: Javasolja, hogy a testület döntsön a Szeremlre Községért díj adományozásáról,
mert az hagyományosan március 15-én kerül átadásra.
Varga György polgármester: Szeremléért díjra javasolja néhai Erős István polgármestert, mert személyében egy
olyan vezetőt kapott a település, aki sok ember életében segítőleg volt jelen, és ha már életében nem sikerült
díjra javasolni, az elvesztése felhívja a figyelmet erre.
Erős István képviselő családja nevében megköszöni a jelölést és bejelenti, hogy személyes érintettség miatt
tartózkodni kíván a szavazástól.
A javaslathoz egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester az alábbi határozat-tervezetet bocsátja
szavazásra:
42/2014.(II.12.)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Szeremle Községért” kitüntető emlékérem
adományozásáról szóló 1/1991.(I.21.) önkormányzati rendelet alapján, az abban foglaltak szerint „Szeremle
Községért” kitüntetést adományoz néhai Erős István polgármesternek a helyi közösségben végzett áldozatos
munkájáért.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014.03.15.
A testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
42/2014.(II.12.)önkormányzati határozat
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Szeremle Községért” kitüntető emlékérem
adományozásáról szóló 1/1991.(I.21.) önkormányzati rendelet alapján, az abban foglaltak szerint „Szeremle
Községért” kitüntetést adományoz néhai Erős István polgármesternek a helyi közösségben végzett áldozatos
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munkájáért.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014.03.15.
7. napirendi pont– szociális ügyek – zárt ülés
Az ülésen egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszönve a jelenlétet, az ülést
berekeszti.
Kmf.

Varga György
polgármester

Gál Vilmosné
jegyző
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